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In dankbare herinnering aan 

Marie Lammertink-Withag 

Ze werd geboren op 3 juni 1911 te Hertme en na een zeer 
welbesteed leven is ze op 19 maart 2002 in het 
verpleeghuis St. Elisabeth te Delden overleden. Na de 
gezongen uitvaartdienst in de St. Stephanuskerk te Hertme 
werd ze begraven op zaterdag 23 maart 2002 op het 

parochiekerkhof aldaar. 

Marie Withag of Withags Marie, zoals ze nog vaak 
genoemd wordt, was de oudste van een gezin van vier 
kinderen. Als oudste dochter heeft ze zich steeds 
verantwoordelijk gevoeld voor het wel en wee binnen dat 
gezin. Haar jongste zus overleed al op 14-jarige leeftijd, de 
andere zus overleed na een lang ziekbed op 36-jarige 
leeftijd, steeds met zorg en liefde verpleegd door Marie. 
Haar vader werd ziek. En weer was het Marie die enorm 
veel voor deze zieke vader heeft betekend, tot aan zijn 
dood in 1954. Toen haar moeder veel verzorging nodig 
had was het weer Marie, die haar vol liefde tot aan de dood 
in 1963 heeft verzorgd. 
Na de dood van haar moeder heeft zij de verzorging voor 
haar broer ook op zich genomen. Marie stond toen niet 
meer overal alleen voor, want ze had al voor de oorlog 
kennis gekregen aan Bernard Lammertink, met wie ze na 
de lange oorlogsperiode eindelijk in 1949 kon trouwen en 
zelf een gezin kon stichten. In het nieuwe huis, door 

Bernard eigenhandig gebouwd, naast de plaats waar zij 
was geboren. 
Maar ook daar gaat haar leven niet over rozen. Haar eerste 
kind werd dood geboren. Ze werd ernstig ziek. De woning 
werd door brand zwaar beschadigd. Maar ze hield de moed 
erin en werd tot vreugde van zeer velen moeder van een 
gezonde dochter. 
Al die tijd is ze een zeer gelovige vrouw gebleven, die hield 
van God en de heiligen, van bedevaarten naar Kevelaar en 
Lourdes, van bloemen, van de natuur, van man en 
dochter, van alle familieleden. Ze heeft steeds het mooie in 
het leven gezien en van daaruit geleefd. Tot op zeer hoge 
leeftijd. Enorm verheugd was ze toen de kleinkinderen 
geboren werden op de plaats waar ze zelf geboren was. Een 
zorgzame, gelovige hartelijke vrouw, dat is ze altijd 
gebleven. 
Heel lang konden Pa en Ma samen blijven, zelfstandig , vol 
zorg voor elkaar. Uiteindelijk was dat niet meer 
verantwoord en zijn ze met bijzonder veel liefde verzorgd in 
het verpleeghuis Sint Elisabeth in Delden. 
Daar is aan dit bijzondere leven een eind gekomen. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken heeft ze in alle 
rust haar leven vol naastenliefde op aarde los gelaten om 
het terug te vinden in de oneindige liefde van God. 

Voor uw medeleven vóór en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, willen wij U 
heel hartelijk danken. 

Bernard Lammertink 
Bettie en Martin 
Mark en Lisette 


